
P R O T O K O Ł  NR 17/2009 
z posiedzenia Komisji Komunikacji Dróg i Transportu 

 odbytego w dniu 24 listopada 2009 r. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brała udział Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg 
i Transportu.   

  
Posiedzeniu Przewodniczył Jarosław Kobierski – Przewodniczący Komisji 

Komunikacji Dróg i Transportu. 
  

Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja o zrealizowanych w roku 2009 na drogach powiatowych 

zadaniach inwestycyjnych. 
4. Informacja o przygotowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rawie 

Mazowieckiej do akcji zimowej 2009/2010. 
5. Sprawy róŜne. 
6. Wyjazd w teren, celem zapoznania się z wykonaniem niektórych prac 

na drogach powiatowych. 
7. Zamknięcie posiedzenia 

 
Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 1200 dokonał jej Przewodniczący, witając 
zaproszonych gości oraz członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. 
Do treści protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację o zrealizowanych 
w roku 2009 na drogach powiatowych zadaniach inwestycyjnych. 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Małgorzatę Killman – 
Dyrektora Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.   
W roku bieŜącym na drogach  powiatowych wykonano modernizację na odcinkach 
o łącznej długości 26.8 km. na kwotę 5.217.307 zł., z tego środki zewnętrzne 
stanowiły kwotę 1.883.730 zł. 
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Zrealizowano 13 zdań inwestycyjnych: 
1. Zadanie Pukanin – Mogielnica realizowane w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na długości 2.49 km. za ogólną kwotę 983,929 zł. 
z tego dofinansowanie w wysokości 521.964 zł.  
2. Zadanie Biała Rawska – Nowe Miasto realizowane w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na długości 2.48 km. za ogólną kwotę 
937.022 zł., z tego dofinansowanie w wysokości 508.511 zł.  
3. Zadanie rozszerzenie przebudowy drogi Pukanin – Mogielnica realizowane 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na długości 
4.31 km. za ogólną kwotę 836.511 zł., z tego dofinansowanie w wysokości 
349.036 zł.  
4. Remonty dróg: Stara Wieś - Chodnów, Biała Rawska – Grzymkowice –Wilcze 
Piętki 2.94 km. za kwotę 392.831 zł. 
5. Remont drogi Biała Rawska – Pągów – Chodnów i Pągów – Rylsk na długości 
2.56 km. za kwotę 283.866 zł.  
6. Podbudowę drogi Rylska – Cielądz na długości 1.5 km. za kwotę 161.406 zł. 
z tego dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych – 70.000 zł. 
7. Podbudowę drogi Byliny – Łochów na długości 1.3 km. za kwotę 139.885 zł. 
z tego dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych – 61.000 zł. 
8. Remont dróg Zarzecze – Byliny i Wałowice – Wilkowice na długości 3.76 km. 
za kwotę 508.787 zł. z tego dofinansowanie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 
w wysokości 200.000 zł 
9. Remont drogi Cielądz – Sanogoszcz na odcinku 1.85 km. za kwotę 225.700 zł 
10.Wykonano podbudowę drogi Rylsk – Zuski na długości 2.00 km. za kwotę 
265.000 zł. 
11. Wykonanie utwardzenia asfaltowego na drodze do cynkowni na odcinku 0.44 
km. za kwotę 150.128 zł. 
12. Remont drogi Sadkowice – Celinów na odcinku 0.61 km. za kwotę 81.348 zł. 
13. Wykonanie drogi asfaltowej do firmy KINSPAN na odcinku 0.34 km. za kwotę 
230.892 zł. z tego dofinansowanie  netto z ŁSSE w 173.219 zł.  
W stosunku do niektórych wykonawców, którzy przekroczyli termin realizacji lub 
jakość wykonania budziła wątpliwości, naliczono kary umowne. Tak było 
w przypadku wykonawców dróg: Biała Rawska – Chodnów i Bukinin – Mogielnica.  
 Do tak przedstawionej przez Panią Dyrektor informacji uwag nie było. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował informację o przygotowaniu 
Zarządu Dróg Powiatowych w Rawie Mazowieckiej do akcji zimowej 2009/2010. 
Ponownie Przewodniczący Komisji głos oddał Pani Małgorzacie Killman – 
Dyrektorowi Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.   
Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od informacji, iŜ na dzień dzisiejszy są juŜ 
podpisane umowy na dostawę soli i piasku oraz  umowa z wykonawcą zimowego 
utrzymania. 
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Przetarg na dostawę 450 ton soli wygrała firma z Kłodawy. Dostawa następuje 
zgodnie z przekazywanymi zapotrzebowaniami. 
Przetarg na dostawę piasku wygrał firma TRANSBET, było to jedyna firma, która 
złoŜyła ofertę. Zaproponowana przez nią cena jest niŜsza w porównaniu do roku 
ubiegłego. 
W roku bieŜącym wykonawcą zimowego utrzymania jest jeden wykonawca, firma 
TRANSBET, dysponująca trzema duŜymi piaskarkami, kaŜda po 9 m3.  Rozliczenia 
następują w cyklach miesięcznych na podstawie dzienników pracy sprzętu i składają 
się na nie: zwalczanie śliskości z km., praca pługa klinowego, ładowarki, według 
godzin. Firma nie ma płatne za tzw. gotowość.    
 
Ad. 5 W sprawach róŜnych Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Komunikacji, Dróg i Transportu zapoznała członków Komisji z treścią wystąpienia 
Burmistrza Biała Rawska dotyczącego zmiany kategorii niektórych dróg gminnych 
i powiatowych leŜących na terenie Gminy Biała Rawska. 
Wniosek dotyczy następujących dróg powiatowych: Grzymkowice – Białogórne 
do granic powiatu,  Dańków – Pachy,  Grzymkowice – Pachy – Galinki  na  odcinku 
od skrzyŜowania z drogą  gminną 113010 do skrzyŜowania  z drogą  gminną 113008 
oraz droga Pachy – Uciąchy – Bobrowce. 
Uzgodniono, iŜ do tej kwestii Komisja powróci na jednym z kolejnych posiedzeń. 
 
Ad. 6 W ramach tego punktu Komisja udała się w teren, celem zapoznania się 
wykonaniem niektórych prac na drogach powiatowych. 
 
Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji dokonał o godzinie 16:00 zamknięcia 
posiedzenia Komisji. 
 
W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 

Przewodniczący Komisji Komunikacji Dróg i Transportu 
 

                              (-) Jarosław Kobierski  


